
בדיון זה נבקש לגעת באחת הסוגיות האקטואליות והבוערות ביותר - עברו של 
העם האוקראיני בתקופת מלחמת העולם השניה. בעקבות המלחמה האחרונה 
עם רוסיה, בה ההשוואה לנאציזם נמצאת בשימוש נרחב של שני הצדדים 
הלוחמים, הפך נושא פשעי העבר של האוקראינים והקשר שלהם לעיצוב 
אוקראינה המודרנית - למרכז השיח הציבורי. נבחן מספר אירועים ודמויות 
והאם  היסטורית  טינה  של  תוקפה  הוא  מה  להבין  וננסה  במחלוקת  שנויות 

קיימת התיישנות על פשעים שביצעו גיבורי העמים.

העם האוקראיני והשואה

דיון מספר 01

הוראות הפעלה

קריאת כיוון

מומלץ להקריא את הטקסט הבא במהלך הדיון:

מותו של הסופר אלתר קציזנה - עדותו של נחמן מינץ, שורד הטבח בטרנופול

״השער נפתח בחריקה קולנית ויצאו מלאכי החבלה. שרווליהם היו ענודים סרטים כתומים-כחולים ועליהם 
כתובת ״הצבא האוקראיני״. יצאנו למגרש פתוח. בטבורו התגלגלו גופות מתים למאות. מראה הזוועה מוטט 

את עצביהם של יהודים אחדים והם פרצו בצעקות של טירוף. האספסוף הגיב בצחוק פראים.

המרצחים האוקראינים חילקו אותנו לקבוצות. נדרשנו להתפשט ולהישאר במכנסיים בלבד. רעש גלגלים 
קרע את הדממה. עגלה נכנסה לשטח, עמוסה לעייפה גוויות המוטלות בערימה. נצטווינו לרוץ במעגל סביב 
הגוויות. ההמון הקיף אותנו. והמירוץ התחיל, מחול מוות ממש. אחוזי טירוף רצחני, הם הלמו באלותיהם ללא 
הבחנה, הדם ניגר מפצעינו אך זעקות השבר של המוכים רק גירו והלהיבו אותם והעלו את צמאון הדמים 

לדרגת שגעון עליון.

בסיבוב השני הטילו עלינו לפרוק את משא העגלה - גוויות מושחתות להבחיל. ידי ההרוגים היו קשורות 
לאחור. כדי להגדיל את מנת ייסורנו פקדו עלינו להתיר את החבלים... בשינינו. לאחר זמן ראיתי את קציזנה. 
הוא שכב במרחק שלוש פסיעות ממני, ראשו שמוט לארץ. אחד הבריונים בחוד מקלו העבה החל דוקר את גופו 
המעונה של אלתר, מחכה לסימן חיים. בשטף של טירוף הלם ודש את בשר קורבנו עד שקציזנה השמיע אנחה 
ונשאר קפוא. כך רצח הלאומן האוקראיני את הסופר שתרגם באהבה רבה כל כך את יצירותיו של המשורר 

האוקראיני הגדול, טאראס שווצ׳נקו.״
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שאלות פתיחה

האם יש כאן מישהו מאוקראינה, או נצר ליהודי אוקראינה? אם כן - האם 
במשפחה שלך קיים סטראוטיפ של אוקראינים הנחשבים לאנטישמים?

כיצד נתפסת אוקראינה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי? והעם האוקראיני?
את  מזהים  הם  האם  לישראל?  מאוקראינה  עולים  מכירים  אתם  האם 

עצמם כאוקראינים?
שאלה על הטקסט: לפני שהסובייטים נהדפו מהעיר טרנופול, הם הוציאו 
הנאצים  האוקראינית.  החירות  תנועת  פעילי  כל  את  באכזריות  להורג 
כי  לאוקראינים  וסיפרו   - יהודים  קבוצת  אל  העממי  הזעם  את  תיעלו 
על  האחראים  הקומוניסטים  הם  וקציזנה,  מינץ  ביניהם  הללו,  היהודים 
 - חירות  פעילי  אותם  של  היו  לקבור  נדרשו  שהיהודים  הגופות  הרצח. 
וההמון המוסת הורכב מקרובי המשפחה של הנרצחים, שביקשו לנקום 

את מותם. האם עובדות אלה משנות את מבטך על האירוע המזעזע?

מומלץ לבחור 2-3 שאלות המתאימות לאופי שלכם ושל האורחים בסלון, בהתאם
להתפתחות הדיון

גיבורים ופושעים - זיכרון והנצחה3

גיבור לאומי של אוקראינה, בוגדן חמלניצקי, ביצע פרעות איומות ביהודים 
במהלך המאה ה-18. כמבשר העצמאות האוקראינית, הוא נחשב לגיבור 
את  ולבטל  לעברו  להתכחש  צריכה  אוקראינה  לדעתכם  האם  לאומי. 
הנצחתו במרחב הציבורי? או שחלה על מעשיו התיישנות, שכן עברו כבר 

מאות שנים? 
מצד אחד, סטפן בנדרה היה בעל ברית של הנאצים ואנשיו היו מעורבים 
בטבח יהודים. מצד שני, הוא אחד המנהיגים הגדולים של תנועת העצמאות 
האוקראינית, נכלא על ידי הגרמנים בשל כך ונחשב בעיני רבים לגיבור 
שנאבק על עצמאות עמו. האם ניתן ללמוד מכך על אנטישמיות או תמיכה 

בנאציזם של האוקראינים היום?

מומלץ לבחור 2-3 שאלות המתאימות לאופי שלכם ושל האורחים בסלון, בהתאם
להתפתחות הדיון
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גיבורים ופושעים - זיכרון והנצחה - המשך

האם לדעתך על כל המדינות להתכחש למורשתם של גיבורים שגם ביצעו 
פשעים? והאם יש הבדל אם הפשעים האלה נעשו לפני 80 שנה או לפני 
300? (דוגמאות: הצאר פטר הגדול, שבנה עיר על שמו על גבי עצמות של 
היהודים  את  שגירשו  ואיזבלה  פרדיננד  הקתוליים  המלכים  עמו;  בני 

מספרד; ג׳ורג׳ וושינגטון, שהחזיק עבדים וכד׳)
אומות  כחסידי  כה  עד  הוכרו  אוקראינים   2,634 ושם,  יד  נתוני  פי  על 
העולם. בכך תופסת אוקראינה את המקום הרביעי אחרי פולין, הולנד 
וצרפת. האם לדעתך נתון זה מלמד על כך שאוקראינים היו אנטישמים, 

או להיפך?
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בוגדן חמלניצקי, ביצע פרעות איומות ביהודים במהלך  גיבור לאומי של אוקראינה, 
המאה ה-18. כמבשר העצמאות האוקראינית, הוא נחשב לגיבור לאומי. האם לדעתכם 
אוקראינה צריכה להתכחש לעברו ולבטל את הנצחתו במרחב הציבורי? או שחלה על 

מעשיו התיישנות, שכן עברו כבר מאות שנים? 
מצד אחד, סטפן בנדרה היה בעל ברית של הנאצים ואנשיו היו מעורבים בטבח יהודים. 
מצד שני, הוא אחד המנהיגים הגדולים של תנועת העצמאות האוקראינית, נכלא על ידי 
הגרמנים בשל כך ונחשב בעיני רבים לגיבור שנאבק על עצמאות עמו. האם ניתן ללמוד 

מכך על אנטישמיות או תמיכה בנאציזם של האוקראינים היום?
האם לדעתך על כל המדינות להתכחש למורשתם של גיבורים שגם ביצעו פשעים? 
והאם יש הבדל אם הפשעים האלה נעשו לפני 80 שנה או לפני 300? (דוגמאות: הצאר 
פטר הגדול, שבנה עיר על שמו על גבי עצמות של בני עמו; המלכים הקתוליים פרדיננד 

ואיזבלה שגירשו את היהודים מספרד; ג׳ורג׳ וושינגטון, שהחזיק עבדים וכד׳)
על פי נתוני יד ושם, 2,634 אוקראינים הוכרו עד כה כחסידי אומות העולם. בכך תופסת 
אוקראינה את המקום הרביעי אחרי פולין, הולנד וצרפת. האם לדעתך נתון זה מלמד על 

כך שאוקראינים היו אנטישמים, או להיפך?

אחרי כמה שנים אפשר לשכוח ולסלוח לעם על 
פשעי עברו? והאם בכלל קיים תאריך פג תוקף 

לפשעים נגד אנושות?

6שאלה ללכת איתה הביתה

שאלות נוספות

על אדמת אוקראינה נהרגו בתקופת השואה כמיליון יהודים. האם לדעתך 
זכרם מונצח באופן ראוי בנראטיב ההיסטורי הישראלי?

כיצד לדעתך השפיע משפטו של ג׳ון דמיאניוק, ״איוואן האיום״ מטרבלינקה, 
על עיצוב דמותם של האוקראינים בעיני הישראלים?

אוקראינה,  לנשיא  היהודי  זלנסקי  ולודימיר  של  שבחירתו  טוענים  רבים 
מהווה הוכחה לכך שהעם האוקראיני אינו אנטישמי. האם אתה מסכים 

לטענה זו?
כאן:  תקף  לדעתך  יהודי  עיקרון  איזה  היום,  של  לאוקראינים  בהתייחס 
״אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה״ או ״לא יומתו אבות על בנים ובנים 

לא יומתו על אבות״?
ישאר  ועם אנטישמי  לדור  היא תכונה שעוברת מדור  האם אנטישמיות 

תמיד אנטישמי? או שיש לעם אפשרות ״לחזור בתשובה״? 

מומלץ לבחור 2-3 שאלות המתאימות לאופי שלכם ושל האורחים בסלון, בהתאם
להתפתחות הדיון
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